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VOLG DE SCHALM OOK OP FACEBOOK EN TWITTER 
 

  
 

AGENDA: 
Donderdag 16 feb. 16.00-17.30: BB-overleg 

Vrijdag 17 feb.  

Maandag 20 feb. De Inspectie vh Onderwijs bezoekt De Schalm 
16.00-17.30: ZORG-overleg 
20.00-22.00: EXTRA MR vergadering 

Dinsdag 21 feb. De Inspectie vh Onderwijs bezoekt De Schalm 
20.00-22.00: Ouderraadvergadering 

Woensdag 22 feb. 13.00-15.30: ICC scholingsbijeenkomst 

Donderdag 23 feb. De Inspectie vh Onderwijs bezoekt De Schalm 
maandoverzicht 7 komt uit 

Vrijdag 24 feb. Carnavalsviering in de groepen 

 

’s middags ROOSTERVRIJ voor ALLE 
GROEPEN i.v.m. het begin van de Voor-
jaarsvakantie 

 

 
 

BERICHTEN VANUIT HET TEAM   
 

Afgelopen week hebben we u op deze plek geïnformeerd over het feit dat juf Nadia op 
een school in Oisterwijk is gaan werken. Ook lieten we u weten dat juf Lieke hierdoor 
naar groep 5 is gegaan en dat we voor groep 3A naar een passende invulling aan het 
zoeken zijn. 
Vanaf deze plek kunnen we u melden dat er we tot aan de voorjaarsvakantie in  ge-
slaagd zijn, samen met de vervangerspool, om hier invulling aan te geven. Juf Noortje 
komt op maandag en vrijdag in groep 3A lesgeven. 
Komende week verwachten we u te kunnen melden wie er in deze groep, op de ver-
noemde dagen ná de voorjaarsvakantie, werkzaam zal zijn. 
 

Juf Marlous uit groep 5A (do. & vr.) en 8A (ma.) heeft, voorlopig tot aan de voorjaarsva-
kantie, zorgverlof opgenomen om er voor haar ernstig zieke moeder te kunnen zijn. Ook 
hier hebben we, in goed overleg met de vervangerspool, een goede vervanging voor 
kunnen regelen. Op maandag wordt juf Marlous vervangen door juf Marjo en op de don-
derdag en vrijdag door juf Charissa. Ouders/verzorgers van deze groepen zijn hierover 
inmiddels geïnformeerd. 
 

De Directie 

______________________________________________________________ 
 

  

https://issuu.com/schalm/docs/weekbulletin_07_-_2017
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-07-2017.pdf
https://twitter.com/DeSchalmVught
https://www.facebook.com/De-Schalm-Vught-420618044679235/


 
 

DEUN EN DEINDER VEUR DE KEINDER  
 

Afgelopen zaterdag hebben de kinderen (en ouders) van De Schalm zich weer op een 
voortreffelijke wijze gepresenteerd tijdens dit Vughts muziekfestival. Een door ouders 
geschreven lied rond het 90 jarig jubileum van onze school, gekoppeld aan ons jaar-
thema ‘GELUK’, werd zo goed door Marit, Pleun, Madelief en Victoria vertolkt dat dit 
resulteerde in een fraaie 3e plaats, PROFICIAT.  
 

Een speciaal woord van dank aan Tom die zich jaren enorm heeft ingespannen om 
Carnaval op De Schalm weer nieuw leven in te blazen. Behalve dat hij zijn enthousiasme 
op ons allen heeft weten over te brengen, heeft zijn inzet en energie er ook toe geleid 
dat De Schalm op dit front de laatste jaren van zich heeft doen spreken in en om Vught. 
Het is tevens een mooi fundament om er de komende jaren op voort te kunnen bouwen. 
Doordat zijn jongste kind op onze school dit jaar van school gaat, is dit tevens zijn af-
scheid van Carnaval op De Schalm. Tom, enorm bedankt voor je inzet, niet alleen voor 
je inzet bij dit feest maar ook voor al die jaren dat je voorzitter was van onze Ouderraad. 
  

 

 

 

 

Het winnende lied werd gezongen door “De Danmârzo’tjes” en was door onze 
eigen juf Renée geschreven.  
 

Een speciale vermelding nog voor Pleun die tijdens dit festijn de prijs ‘beste 
verklede kind’ in ontvangst mocht nemen.  
 

Tenslotte laat de werkgroep ‘CARNAVAL’ nog weten dat je je nog steeds kunt 
opgeven voor deelname aan de kinderoptocht op carnavalsdinsdag. Aanmelden kan 

nog tot het laatste moment via carnavalschalm@hotmail.com.  
 

De CARNAVALSCOMMISSIE 
 

  

mailto:carnavalschalm@hotmail.com


GELUKSWEEK BS DE SCHALM 
 

De werkgroep ´GELUK´ is afgelopen week weer bij elkaar geweest. Het programma 
voor deze week is zo goed als rond. Ook de workshops die op de woensdag in die week 
gegeven gaan worden zijn nagenoeg rond. Het aanbod er van is niet alleen groot maar 
ook zeer divers. Het belooft een dag te worden waar iedereen zich enorm gelukkig over 
zal voelen. 
 

Voorafgaand aan deze week op De Schalm is er de ´Dutch Happiness Week´ die in het 
teken staat van ´geluk in lever, leren en werken´. Deze week, van 13 t/m 17 maart, is in 
Eindhoven op initiatief van ‘Parktheater Eindhoven’ en de ‘Fontys Hogescholen’. 
Het doel van de Dutch Happiness Week is om kennis en bewustwording rond het thema 
geluk te vergroten en samen met partners te werken aan projecten die geluk bevorde-
ren. De lezingen, workshops, voorstellingen en activiteiten zijn gekoppeld aan de pijlers 
leven, leren en werken. 

Voor meer info over deze week KLIK HIER! 
______________________________________________________________ 
 

 
 

MR-VERGADERING  
 

Maandagavond 20 feb. om 19.45 u., is een EXTRA MR-vergadering m.b.t. het onder-
werp ‘andere schooltijden’.  
 

met vriendelijke groet, 
 

mevr. M. van der Miessen 
secretaris  

______________________________________________________________ 
 

 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Hallo allemaal!  
Mijn naam is Joanita en ik ben 21 jaar. Tot aan het einde van dit schooljaar zal ik actief 
zijn op school als stagiaire vanuit de Pabo Eindhoven. Ik zit in het tweede jaar en loop 
stage in groep 4 bij Hilde. Ik woon in Beusichem, een klein dorpje bij Culemborg. Naast 
het bezig zijn met school en stage tennis ik graag, ben ik bezig met piano spelen en 
werk ik in de horeca.  
Voor vragen kunnen jullie me altijd aanspreken!  
Groetjes, Joanita. 

______________________________________________________________ 
 

VERJAARDAGEN KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr. datum  gr. 
17-02 Mats  5 21-02 Rein  8 
19-02 Roberto  4A 22-02 Veerle  1/2D 
20-02 Cecilia  5 22-02 Ezra  7 
 

  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-07-dutch-happiness-week.pdf


VERLOF / AFWEZIG KOMENDE WEEK: 
 

datum  gr.  wordt vervangen door: 
16-02 juf Marlous  5A  juf Charissa  
17-02 juf Marlous  5A  juf Charissa  
20-02 juf Marlous  8A  juf Marjo  
23-02 juf Marlies  1-2E  juf Antoinette  
 juf Marlous  5A  juf Charissa  
24-02 juf Marlous  5A  juf Charissa  

______________________________________________________________ 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

COMMING NEXT: NEW 12 WEEK COURSE ‘LUNCHTIME ENGLISH’ 
 

 
  

http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/wk-07-lunchtime-english-advert-20170215.pdf


(KINDER-) CARNAVAL VUCHT 
 

 
Klik op de afbeelding voor de website 

 

http://jj-carnaval.nl/


CARNAVAL BIJ PILKINGTON 
 

 
 
 



 

STARTTIJDEN EN PARCOURS VESTINGLOOP DEN BOSCH BEKEND: 
 

De starttijden voor alle afstanden zijn bekend. Om 12.00 uur klinkt het startschot voor 

de 1 km kids run. Zij starten in de Vughterstraat. De overige deelnemers starten allemaal 
op de Onderwijsboulevard in het Paleiskwartier. Om 12.30 uur start de 5 km, om 13.00 

uur de 10 km en om 14.00 uur de 15 km. Bekijk HIER het volledige programma in-

clusief de prijsuitreikingen. 
 

 

Schrijf nu in!  
Het is nu al mogelijk om je via de website www.brandloyaltyvestingloop.nl in te schrijven 
voor de 12e editie van de Vestingloop ’s-Hertogenbosch op zondag 21 mei 2017. De 
inschrijfperiode is opgedeeld in een tweetal periodes. Hoe eerder je inschrijft, hoe goed-
koper het is. Doe er je voordeel mee! Zie ook weekbulletin 15-02 voor de eerdere aan-
kondiging 
  

 

Vertrouwd parcours  
Nagenoeg gelijk is het parcours van 2017. 
Met een paar kleine aanpassingen, met 
name om de veiligheid onderweg te waar-
borgen. Geïnteresseerd hoe de route 
exact loop? Bekijk ze hier. Ze combineren 
de gezelligheid van de Bossche wijken met 
de prachtige natuur van Het Bossche 
Broek en Haanwijk. Dat wordt genieten! 
Alle onderdelen, behalve de kids run, star-
ten vanuit de ‘Grow Campus’ aan de On-
derwijsboulevard in het Paleiskwartier. 

 

http://link.mailcentral.nl/wf/click?upn=WPG5fKlT9cHOAfoICUIDHCDWsbVhzXBYuCkhD5EH0oYTqBZKzq4Nc2ydb3eYAHJT_VtuzdbDv2knLFj-2FzYPQSg2UtqZl4Ez-2FrMCoddv-2BP-2BegnnwK44ohuXhr6mpgSGRDRwG-2Bx71TgyIsVlK9gL6y22igFGV3ER7vkr20t9lBP0ak2R41EhFi0-2B6k-2FzLRxhMRtxgnbgGHhQpzedWTp-2F5MRL3dhCsaixD9VJyJ8wkvHRj3HBfpRwD1NChTz5DMWgczTThArBb3GW1-2FMASCXtD4aX1XLy60oLyuSI5HaYsEvf-2F5-2FGXES6-2BPVy68yQHJJwjjdx2zBN4gSwW7U3oqRfICv469Suix9W08NZ5yjfPcX-2FPwXFunvbmILXGsoyN-2FWTQXDWvikgqvE5fq34sFeIwhBhtY8LQDDbGS15QllWEPcuG-2BGH7Tk9s8S73lgZMVmtpWkIFNrdetZPiOt0JPNODY9lg-3D-3D
http://link.mailcentral.nl/wf/click?upn=WPG5fKlT9cHOAfoICUIDHKHJhUShtBYqOY0EtEG7IOgeqn6RQhCHSvu6eRRi-2Bnmh_VtuzdbDv2knLFj-2FzYPQSg2UtqZl4Ez-2FrMCoddv-2BP-2BegnnwK44ohuXhr6mpgSGRDRwG-2Bx71TgyIsVlK9gL6y22igFGV3ER7vkr20t9lBP0ak2R41EhFi0-2B6k-2FzLRxhMRtxgnbgGHhQpzedWTp-2F5MRL3dhCsaixD9VJyJ8wkvHRj2R6NTplLpD4QgQDzZg2NGqr25yvIbJrRU6aIW0DN6bmJSEFiboGslY2nDIOJhuTTMW6AoGgrDD3936pBkZDpUK4I4A4s-2B57ogupWfd2bxzouYBv2nitaPlMnMXEoGIAEfPPYrOZu3hPayP7X-2Bpk-2Bdwf13H782VZ1-2Bhk8BvRUEsfoTJtNXY259u69DzKehI-2BtyAT2LyGIBSbmn7gRHbTE7js8-2BKcRjxrrlvuhiVdBW-2FIw-3D-3D
http://cdn1.deschalmvught.nl/uploads/Editor/weekbulletin-02-2017.pdf
http://link.mailcentral.nl/wf/click?upn=WPG5fKlT9cHOAfoICUIDHCDWsbVhzXBYuCkhD5EH0obLip2FtjgeY7GcRgrjWIjy_VtuzdbDv2knLFj-2FzYPQSg2UtqZl4Ez-2FrMCoddv-2BP-2BegnnwK44ohuXhr6mpgSGRDRwG-2Bx71TgyIsVlK9gL6y22igFGV3ER7vkr20t9lBP0ak2R41EhFi0-2B6k-2FzLRxhMRtxgnbgGHhQpzedWTp-2F5MRL3dhCsaixD9VJyJ8wkvHRj3HBfpRwD1NChTz5DMWgczTThArBb3GW1-2FMASCXtD4aX1XLy60oLyuSI5HaYsEvf-2F75SmKDtdwP31J5A5wWmRRt1heOdUeISiqlHCaTAkJeMApzVpBvb38AAGJ4oPLEFTzjuXtmOXBunBJiGxAUdSauIe0ERMdzpDWJfgvI82aWmlCGGcT0ll5s-2BshYWXjIB37t0zgJDSIkEF6XzaRlWmTmIVsIc0q4ljL8V6o6cdJeng-3D-3D

